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למעבדת ניסיונות הגלריה  תהפוךבמהלכו הינו אירוע ש ': Pottery Slam 3'אי יציבות

להרחיב את השיח על ארעית בחומר, בגוף, בפעולה ובמילים. מיצג רב תחומי, שמטרתו 

, הסקרנות והפוטנציאל הגלומים ליופי ,, לחשוף את הקהל לתהליך היצירהשדה הקרמיקה

 בתהליך.רגעים ברי חלוף להיות שותף ללאפשר לקהל ו בו

 ?אי של יציבות או שמאיציבות  העדר. 'אי יציבות'בנושא    3Pottery Slam הפעם, יעסוק

 ,אי וודאותו יציבות חוסרמאופיינת יותר מכל בתחושות של  לאחרונההתקופה בה אנו חיים 

הינה שאלה  'אי של יציבות'אלה ט חששות. כיצד ניתן למצוא בימים ומלווה בלא מע

ציע מפגש לא שיגרתי בין חומר לגוף תוך התייחסות י  Pottery Slam 3שמעסיקה רבים. 

. העבודה בחומר של השני ולהיפךכהשתקפות , האחד גוףשל חומר ו 'אי יציבות'מצבי ל

חוסר וודאות לגבי 'התנהגות החומר' והתוצר הסופי אליו אנו מכוונים. כרוכה לא פעם ב

הגבול הדק  מהתוצר 'הלא ידוע', 'הלא צפוי'. חיובי ריגושדווקא הוודאות מתלווה אי לעיתים, ל

מזמן מגוון  אי וודאות / חוסר איזון / יציבותהעדר לבין  וודאות / איזון / יציבותשבין 

עצם המפגש, ולאו דווקא התוצר הסופי הם לפרקים, יוצר, שבהם -רחב של מפגשי חומר

 מהות היצירה.

בחיבור שבין החומר  'יציבות 'היעדרציג מופעים הנוגעים ברגעי נ Pottery Slam 3 -ב

ם 'אי של יציבות' באמצעות פעולות מייצרילפעולות הנעשות עליו ולחילופין מופעים ה

 החומר.  עם הנעשות

  מדיסציפלינות שונות.יצירות פני הגלריה בהתאם ל תשתנהבמהלך האירוע 

 . 24/25/26.12.2020 :מועד

 9.1.2021תערוכה עם עקבות המופעים בגלריה תעמוד עד התאריך: 

 להגיש הצעה להשתתפותמוזמנים קרמיקאים, מעצבים ויוצרים  אמני מיצג, אמני תנועה,
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https://www.benyaminiceramics.org/%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90/
https://www.benyaminiceramics.org/%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90/
https://www.youtube.com/watch?v=CtzDUALusto&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=CtzDUALusto&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=mI9yN1LiH5M

